Az Ökológiai Gazdálkodási és Agrár-Környezettervezési Tanszék
Az Ökológiai Gazdálkodási és Agrár-Környezettervezési Tanszék oktatási-kutatási
célja és egyben feladata a többfunkciós mezőgazdaság környezetvédelmi, gazdasági és
társadalmi szempontjainak feltárása, fenntartható rendszerek kifejlesztése és ezen rendszerek
ismereteinek tudásátadása. Célunk, hogy a képzéseinkből kikerülő szakemberek alkalmazva a
rendszerszemléletet, képesek legyenek támaszkodni és fejleszteni alapvető ökológiai,
agronómiai, technikai, jogi és gazdasági ismereteiket, valamint szociális és vezetői
készségeiket.
Tanszékünk elkötelezte magát a fenntartható mezőgazdálkodást érintő társadalmi
kérdések iránt, mivel az ökológiai gazdálkodás és a szociális farmgazdálkodás gyakorlata
szorosan egybefonódik. Ennek megfelelően kutatásaink célkeresztjében a vidékfejlesztést
szolgáló és az agroökológia elveit követő kisléptékű, de sokkal inkább természetközelibb és
emberközpontúbb gazdálkodási forma a szociális gazdálkodás áll. Úgy véljük, hogy a
gazdaságok (és különösen az ökológiai termelést folytató gazdaságok) kiváló helyszínei és
központjai lehetnek a szociális gazdálkodásnak, amelyekhez a résztvevők széles köre
csatlakozhat, előnyeiből pedig részesülhet.
Tanszékünk társadalmi elkötelezettsége tükröződik nemzetközi együttműködéseinkben is,
amelyek keretén belül szeretettel várjuk a kutatási téma iránt érdeklődő hallgatókat!
Korábbi és jelenleg futó projektjeink:
2011-2013: ECOVOC
Projekt cím: Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztő felsőfokú szakképzés.
Projekt típus: Leonardo Da Vinci Innováció transzfer (11/0029-L/4001) nemzetközi projekt.
Projekt célja: A projekt során az agrároktatásban hiánypótló szakképzési tananyagot
dolgoztunk ki bio zöldség- és gyümölcstermesztés témakörben magyar, angol, francia,
holland és katalán partnerek segítségével. A szakképzés tanmenetéhez társítottunk egy
úgynevezett „Pedagógia módszertani gyűjteményt” is, amely a partnerintézményeink által
kidolgozott és sikeresen alkalmazott pedagógiai technikák és jó gyakorlatok kollekciója.
HOPPNET néven létrehoztunk egy olyan biozöldség- és gyümölcs gyakorlati hely adatbázist,
amelyben nem csak magyar gazdálkodók, de a partnerországok biogazdálkodói is
szerepelnek. Projektünk közös munkájának további gyümölcse a 205 oldalas kézikönyv
„Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet beindításához” címmel.
A projektben a SZIE MKK munkatársai közül Ujj Apolka, Matthew Hayes, Tirczka Imre,
Prokaj Enikő és Jeney Zsuzsa dolgoztak.
2013-2016: SAGITER
Projekt cím: Agroökológiai tudástranszfer.
Projekt típus: Leonardo Da Vinci Innováció (538785-LLP-1-FR-Leonardo-LMP)
nemzetközi projekt.
Projekt célja: A projektben hét ország (Franciaország, Németország, Spanyolország,
Belgium, Szlovénia, Románia és Magyarország) intézményei vettek részt a francia
Montpellier-i SupAgro Egyetem koordinálása alatt. Magyar partner a SZIE GTK. A program
elsődleges célja, hogy innovatív megoldásokat dolgozzon ki az agrárökológiai tudásátadás
módszereire, valamint hozzájáruljon olyan oktatási programok megvalósításához, amelyek
tudás-tapasztalaton alapszanak, és jelenleg nem szerepelnek tankönyvekben.

A projektben a SZIE MKK munkatárai közül Ujj Apolka, Matthew Hayes, Malatinszky Ákos
és Saláta Dénes dolgoztak.
2014-2017: ECO-Motive
Projekt cím: Képzők képzése a vidéki kistelepülések ökológiai szemléletű gazdálkodásának
elősegítésére.
Projekt típus: Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség (14/KA2VET/2315) nemzetközi projekt.
Projekt célja: A projekt 3 éves futamideje alatt kidolgoztuk az ökológiai szemléletű
gazdálkodás három szűk szegmensének (ökológiai szemléletű kisállattartás, ökológiai
szemléletű zöldségtermesztés, ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés) olyan képzési
hátterét, amely magába foglalja a szükséges szakismereteket és készségeket, valamint
tartalmazza a megszerzett tudás átadásának módszertanát is (megfelelő oktatási módszerek,
motiváció felkeltés és szociális érzékenység fejlesztésére irányuló gyakorlatok). Ezzel
biztosítjuk a felhasználói csoportoknak (elsősorban a vidéki helyi önkormányzatoknak és a
programban résztvevő szakembereiknek) az oktatási tananyagot, valamint a képzés moduljait
az oktatók számára. A megvalósításához a szakképzett „emberi erőforrás”-t az oktatók (akik
ha nem is agrárvégzettséggel, de szakmai tapasztalatból származó alap agrárismeretekkel
rendelkeznek) képzésével biztosítottuk, akik a hátrányos helyzetű és munkanélküli felnőtteket
tanítják meg az ökológiai szemléletű kisállattartásra, az ökológiai szemléletű zöldség-,
valamint gyümölcstermesztésre.
A projektben angol, katalán, román és magyar partnerek vettek részt. A SZIE MKK részéről a
projektben dolgozó kollégák: Ujj Apolka, Tirczka Imre, Matthew Hayes, Zámbó Sándor,
Prokaj Enikő és Jeney Zsuzsa.
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2016-2018 CATAlySt
Projekt cím: A mezőgazdasági innovációs szaktanácsadás kapacitásfejlesztése a közép-kelet
európai országokban (Capacity building in agricultural innovation services in CEE countries).
Projekt típus: Erasmus+ Stratégiai partnerség; Pályázat azonosítója: 2016-HU01-KA202022944.
A projekt célja: A nemzeti szaktanácsadási rendszer helyzetelemzését készítettük el (4
országban felmérés-kiértékelés készítés - HU, SK, PL, CZ), amelyhez igazítva dolgoztuk ki
az Agrár Innovációs Bróker képzési tanmenetet (képzési tananyag és módszertan) valamint a
Közép-Kelet Európai országok Nemzeti alkalmazási/végrehajtási útmutatóját (HU, SK, PL,
CZ). A projekt konzorciumi tagjai a következők voltak: Discovery R&D Center Nonprofit
Kft., Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Slovak University Of Agriculture in
Nitra, Mendelova Univerzita V Brne, Uniwersytet Rolniay Im. Hugona Kollataja w
Krakowie, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, University Of Huddersfield). A
Catalayst
projekt
eredményei
(megjelent
kiadványok)
letölthetőek
itt:
http://www.discoveryltd.eu/catalyst-project/catalyst-docs/.
A projektben a SZIE MKK munkatárai közül Ujj Apolka, Jancsovszka Paulina, Bálint Csaba
és Jeney Zsuzsa vettek részt.
2016-2017 Szociális farmok a V4 országokban
Projekt cím: Social farms in V4 countries.
Projekt típus: Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) Standard Grants; Pályázati
azonosító: 21610041.
Projekt célja: A projekt a ’szociális farm’ témakörben a helyi jó gyakorlatok összegyűjtését
célozta meg a V4 országokban. A projekt egy éves futamideje alatt a partnerség a jó
gyakorlatokból írásos anyagot készített közösen kialakított egységes arculattal. A projekt
futamideje alatt két nemzetközi találkozó során ismerhették meg a résztvevők és meghívottak
a magyar és cseh jól működő szociális farmokat.
A projektben a SZIE MKK munkatárai közül Ujj Apolka és Jeney Zsuzsa vettek részt.
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2017-2019 SoFarEDU
Projekt cím: Szociális farm képzés a felsőoktatásban (Social farming in Higher Education) .
Projekt típus: Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerség; Pályázat azonosító: 2017-1-DE01KA203-003583.
Projekt célja: A három éves projekt célja a szociális gazdálkodás MSc képzés struktúrájának
kidolgozása mellett új oktatási tartalom létrehozása és terjesztése azokban az országokban és
régiókban, melyek még nem ismerik és nem aknázták ki a szociális farmok társadalmi
hasznait. Az MSc szintű képzés tanmenetéhez illeszkedő oktatási tananyagok a képzésben
résztvevő oktatók munkáját is segítik, hogy a képzés során a hallgatók minél alaposabban
megismerjék a szociális farmok működésének és működtetésének elvét, előnyeit, a benne
rejlő lehetőségeket, gazdasági vonatkozásait, és nem utolsó sorban a fenntarthatóság
követelményeit. A 2017. szeptember 1-jén indult a SoFarEDU projekt konzorciumvezetője a
Thüringer Ökoherz e.V. TÖH (Németország). A konzorciumvezetőn kívül a SZIE további
projektpartnerei a következők: Eberswalde University for Sustainable Development HNEE
(Németország), University of South Bohemia USB (Csehország), Academy of Social
Pedagogy and Theology JABOK (Csehország), University College for Agrarian and
Environmental Pedagogy UCAEP (Ausztria), Norwegian University College of Agriculture
HLB (Norvégia).
A projektben a SZIE MKK munkatárai közül Ujj Apolka, Jancsovszka Paulina, Bálint Csaba,
és Jeney Zsuzsa vesznek részt.
Csapatunk mottója: „A minőségi felsőoktatás a sikeres szociális farmgazdálkodás záloga!”
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További információ a SoFarEDU projektről: http://mkk.szie.hu/szocialis-farm-kepzesfelsooktatasban.

